
Nummer – navn 86 – Rudsbygd steinbrudd 
Gnr./bnr. 154/1, 155/1, 156/1 
Størrelse (ca.) 93 daa (eks. dagens regulerte steinbrudd) 
Ønsket formål Råstoffutvinning 
Dagens bruk Masseuttak og skog 
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Tema  Vurdering 
Transportplanlegging  Nærhet til fylkesveg (Gausdalsvegen). Adkomst som til 

eksisterende steinbrudd. 
Flom og overvann  Det går bekker/flomveger gjennom området. Disse må 

ivaretas ved eventuell utvidelse av steinbruddet. Utbygging 
av steinbrudd kan gi økt/raskere avrenning, og det må 
sikres at ikke dette gir økte utfordringer for 
nedenforliggende områder. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Ikke kjent konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Få boliger i nærheten til å bli berørt av støyende aktivitet. 



Naturverdier  Området for utvidelse av steinbrudd består i hovedsak av 
granskog. Det er gjennomført feltundersøkelser i området i 
2018 og avgrenset en naturtypelokalitet med gammel 
granskog. I området utenom naturtypelokaliteten er det til 
dels kalkrike forhold, men skogen er ung og verdier 
begrenset. Ved utvidelse av steinbruddet bør det som 
minimum tas hensyn til lokaliteten med gammel granskog. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt. 

Landskap/kulturlandskap  Innenfor hensynssone for landskap. Konsekvensene er 
vurdert til å være store. 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Skog av høy bonitet, del av større sammenhengende 

område. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. 
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Etablert adkomst fra Gausdalsvegen. 
Områdets avgrensning  Området må hensynta naturtypelokalitet med gammel 

granskog. Det vurderes som mest hensiktsmessig at dette 
gjøres ved regulering. 

Overordnet plangrep  Å tilrettelegge for næringsvirksomhet er i tråd med 
overordnet plangrep om fremtidsretta styring av slike 
arealer. 

 
Konklusjon  Innspillet er i tråd med overordnet plangrep om 

fremtidsretta styring av næringsarealer. 
 
Ved regulering bør hensyn til landskap vektes.  
 
Ved regulering må flomveger og bekker ivaretas. 
 
Det anbefales at naturverdier i form av en 
naturtypelokalitet øst for dagens steinbrudd sikres mot 
inngrep i forbindelse med regulering. 
 
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen. 

Tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: R1. 
 

 


